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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa, PSČ:
470 36 (dále jen Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy) jako příslušný správní orgán podle
ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě podnětu od LAMAL s. r. o., IČ: 250
35 365 se sídlem Pertoltice pod Ralskem, 471 24 Mimoň, doručeného dne 21.02.2018 ve věci
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MK na p.p.č. 787/1 a 783/1
(zelený pruh mezi pozemkem na p.p.č. 16 a komunikací na p.p.č. 783/1) v k.ú. Újezd u
Jestřebí v obci Jestřebí z důvodu stavby přípojky elektro NN pro p.p.č. 84/5 a pro zvýšení
bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě, za použití ustanovení § 171 a 173 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ustanovení
§ 77 odst. 1 písmeno c) zákona o silničním

stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci ve výše uvedené věci v tomto rozsahu:
1. Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle typového schématu č. B/2 v souladu s TP
66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH (III. vydání).
2. Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle
zákona o silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2014 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v účinném znění, i technické
podmínky – TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (III. vydání) a TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (II. vydání). Dopravní značky musí
svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým
předpisům, především ČSN 01 8020, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 (ustanovení § 62
odst. 6 zákona o silničním provozu). Dle čl. 4.6.2. TP 66 je zakázáno užívání jakýchkoliv
improvizovaných způsobů upevnění a zajištění dopravních značek a dopravních zařízení,
jako např. trubkových nebo profilových křížů zatížených kameny nebo betonovými
prefabrikáty, pneumatik vyplněných betonem, vyřazených disků kol vozidel, apod.
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3. Umístění přechodného SDZ, jeho údržbu i kontrolu zajistí žadatel na své náklady, zároveň
odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu jeho instalace na předmětných
komunikacích.
4. Žadatel je povinen zajistit odstranění SDZ neprodleně po naplnění důvodu, pro který byla
přechodná úprava provozu stanovena.
5. Každá změna, která by měla vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu musí být
vždy projednána s Policií ČR OŘ DI Česká Lípa a Městským úřadem Česká Lípa,
Odborem dopravy.
6. Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné
úpravy silničního provozu změnit či doplnit, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost
silničního provozu.
7. Za osazení, umístění a údržbu SDZ je odpovědný žadatel tj.: Lamal s. r. o., IČ: 250 35 365
se sídlem Pertoltice pod Ralskem, 471 24 Mimoň.
8. Toto stanovení je platné na dobu od 19.03.2018 do 23.03.2018.
Odůvodnění:
LAMAL s. r. o., IČ: 250 35 365 se sídlem Pertoltice pod Ralskem, 471 24 Mimoň podalo dne
21.02.2018 podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MK na p.p.č.
787/1 a 783/1 (zelený pruh mezi pozemkem na p.p.č. 16 a komunikací na p.p.č. 783/1) v k.ú.
Újezd u Jestřebí v obci Jestřebí, z důvodu stavby přípojky elektro NN pro p.p.č. 84/5 a pro zvýšení
bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě.
Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích se jedná o
úpravu, ke které je zapotřebí předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR.
K navržené úpravě se písemně vyjádřil příslušný orgán – Policie ČR KŘPLK DI Česká Lípa,
stanoviskem čj.: KRPL-19009-2/ČJ-2018-180106-02 ze dne 20.02.2018. Podmínky uvedené ve
vyjádření – souhlasu byly zpracovány do Stanovení.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší správní úřad
návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Vzhledem k výše uvedenému, stanovil Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, přechodnou
úpravu provozu na komunikaci tak, jak je na straně č. 1 a 2 tohoto opatření uvedeno.
Poučení:
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
(ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu).
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního
řádu).

František Ondřej
vedoucí odboru dopravy
Elektronický podpis

Otisk úředního razítka

_______________________________________________________________________________________________
ID DS: bkfbe3p
Adresa pro písemný styk:
Adresa sídla pracoviště:
IČ: 00260428
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
Děčínská ul. č.p. 413
Fax: 487 885 533
470 36 ČESKÁ LÍPA
470 36 ČESKÁ LÍPA
http: www.mucl.cz
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

-3-

Příloha:
Příloha č. 1 – DIO

Tento dokument musí být na úřední desce MěÚ Česká Lípa a ObÚ Jestřebí vyvěšen na dobu 15
dnů. Pátým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.
Zprávu o době vyvěšení veřejné vyhlášky-opatření obecné povahy je nutno neprodleně po uplynutí
lhůty pro vyvěšení na úřední desce zaslat zpět Městskému úřadu Česká Lípa, Odboru dopravy.

Úřední deska:
Vyvěšeno dne: ...................................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Elektronická úřední deska:
Vyvěšeno dne: ...................................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Rozdělovník:
Žadatel:
-

LAMAL s. r. o., IČ: 250 35 665, se sídlem Pertoltice pod Ralskem 72, 471 24 Mimoň

Dotčené osoby: (veřejnou vyhláškou)
Dotčené orgány a organizace:
-

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, DI, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, Česká Lípa,
PSČ: 470 80

Dále k vyvěšení na úřední desce:
-

MěÚ Česká Lípa, Obor dopravy
ObÚ Jestřebí
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